SYLWETKI ABSOLWENTÓW DLA KIERUNKÓW I SPECJALNOŚCI
PROWADZONYCH W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII
ORAZ INSTYTUCIE EDUKACJI SZKOLNEJ

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
KRYMINOLOGIA STOSOWANA
Absolwenci kierunku Kryminologia stosowana I˚ specjalności Diagnostyka kryminologiczna
oraz Kryminologia ekologiczna są przygotowani do pracy w szeroko pojętym wymiarze
sprawiedliwości, instytucji policji, systemie penitencjarnym, straży miejskiej, czy gminnej,
a także do wzmocnienia wykonywania zawodu kuratora w środowisku społecznym.

PEDAGOGIKA
Absolwenci kierunku Pedagogika I˚ specjalności:
1. doradztwo zawodowe i personalne mogą pracować jako doradcy zawodowi i personalni w
agencjach doradztwa i pośrednictwa pracy, studenckich biurach karier, w urzędach pracy i
pozostałych instytucjach rynku pracy, jako pracownicy służb zatrudnienia i agencji
zatrudnienia,

pracownicy

poradni

psychologiczno-pedagogicznych,

instytucji

szkoleniowych i małych firm zajmujących się rekrutacją pracowników, szkolni doradcy
zawodowi, specjaliści w działach kadr i działach personalnych.
2. gerontologia społeczna uzyskują kwalifikacje do pracy z osobami starszymi, kompetencje w
zakresie organizacji pracy i opieki gerontologicznej dla seniorów.
3. pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

uzyskują uprawnienia do pracy w szkołach

(pedagog szkolny, wychowawca świetlicy), internatach, placówkach socjalizacyjnych,
poradniach psychologiczno-pedagogicznych, instytucjach pomocy rodzinie.
4. psychopedagogika opiekuńczo-terapeutyczna uzyskują uprawnienia do pracy w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szkołach (pedagog
szkolny), świetlicach szkolnych, świetlicach środowiskowych, firmach szkoleniowych, warsztatach
terapii zajęciowej, ogniskach resocjalizacyjnych i świetlicach terapeutycznych, ośrodkach pomocy
społecznej, domach opieki, domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych, schroniskach dla ofiar
patologii w rodzinie, ośrodkach szkolno-wychowawczych, internatach, bursach, innych miejscach
pracy z ludźmi, gdzie nieodzowne są rozwinięte umiejętności interpersonalne i wiedza

psychologiczno-pedagogiczna, np.: działy kadr, urzędy pracy, firmy edukacyjne, policja, ośrodki
usługowe.

5. resocjalizacja i profilaktyka społeczna uzyskują kwalifikacje i przygotowanie pedagogiczne
do

pracy

w

zakładach

poprawczych,

zakładach

wychowawczych,

pogotowiach

opiekuńczych, ośrodkach kuratorskich, jednostkach prewencyjnych policji, policyjnych
izbach dziecka (wychowawca, pedagog), a także w placówkach socjalizacyjnych
(świetlicach środowiskowych i domach dziecka).
6. edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego mają
kwalifikacje do pracy jako nauczyciele klas 1-3 szkoły podstawowej oraz nauczyciele
przedszkola. Posiadają też kwalifikacje do nauczania języka angielskiego na tych
poziomach edukacyjnych.
7. edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną mają kwalifikacje do
pracy jako nauczyciele klas 1-3 szkoły podstawowej oraz nauczyciele

przedszkola.

Posiadają również kompetencje w zakresie pracy wyrównawczej z dziećmi w wieku
przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
8. edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną mają
kwalifikacje do pracy jako nauczyciele klas 1-3 szkoły podstawowej oraz nauczyciele
przedszkola. Posiadają uprawnienia do prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnokompensacyjnej z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

PRACA SOCJALNA
Absolwenci kierunku Praca socjalna I˚ specjalności:
1. praca socjalna z rodziną są przygotowani do zawodu pracownika socjalnego
podejmującego działania profesjonalne w instytucjach sieci pomocy społecznej, takich jak:
ośrodki pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, centra interwencji
kryzysowej, ogniska wychowawcze, świetlice środowiskowe, kluby młodzieżowe lub
innych organizacjach o charakterze pomocowym.
2. praca socjalna z osobą z niepełnosprawnością i zależną są przygotowani do zawodu
pracownika socjalnego podejmującego działania profesjonalne w instytucjach sieci pomocy
społecznej, takich jak: środowiskowe domy samopomocy, warsztaty terapii zajęciowej,
domach pod fontanną, ośrodkach pobytu dziennego lub innych organizacjach o charakterze
pomocowym.

3. praca socjalna z seniorem są przygotowani do zawodu pracownika socjalnego
podejmującego działania profesjonalne w instytucjach sieci pomocy społecznej, takich jak:
kluby seniora, świetlice środowiskowe, dzienne domy pomocy społecznej, ośrodki pobytu
dziennego dla chorych na Alzheimera i Parkinsona, centra seniorów, oddziały aktywizacji
bibliotecznej,

domy

pomocy

społecznej,

opiekuńczo-pielęgnacyjne, hospicja

zakłady

opiekuńczo-lecznicze,

zakłady

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
PEDAGOGIKA
Absolwenci kierunku Pedagogika II˚ specjalności: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,
resocjalizacja i profilaktyka społeczna, psychopedagogika opiekuńczo-terapeutyczna, doradztwo
zawodowe i personalne, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka
angielskiego, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną osiągają efekty
kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych realizowanych na kierunku
Pedagogika, potrafią samodzielnie rozwiązywać problemy i prowadzić badania naukowe. Studia IIo
nie nadają kwalifikacji do pracy w zawodzie nauczyciela.

PRACA SOCJALNA
Absolwenci kierunku Praca socjalna II˚, specjalności: praca socjalna w instytucjach
pomocowych oraz praca socjalna z rodziną są przygotowani do pracy w ośrodkach pomocy
społecznej, domach pomocy społecznej, środowiskowych domach samopomocy, ośrodkach terapii
zajęciowej,

placówkach

opiekuńczo-wychowawczych,

świetlicach

środowiskowych,

terapeutycznych, socjoterapeutycznych, szpitalach, ośrodkach penitencjarnych, organizacjach i
stowarzyszeniach samopomocowych.

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE
PSYCHOLOGIA
Ukończenie studiów na kierunku Psychologia uprawnia absolwenta do wykonywania pracy
w poradniach zdrowia psychicznego lub psychologiczno-pedagogicznych, szpitalach, oświacie,
sądownictwie, policji, więziennictwie, firmach szkoleniowych i konsultingowych, działach
personalnych firm, mediach, reklamie, agencjach badań marketingowych i w sektorze prywatnym.

Ukończenie specjalności psychologia działalności społecznej i zawodowej człowieka daje
absolwentowi szerokie możliwości zatrudnienia w kraju i zagranicą. Może to być praca: na
uczelniach, w ośrodkach badania opinii społecznej, w firmach konsultingowych, doradczych i
prowadzących szkolenia, w ośrodkach pomocy społecznej, w organizacjach do spraw uchodźców i
emigrantów, w agencjach reklamowych, w mediach, w administracji publicznej i biurach
pośrednictwa pracy, w firmach specjalizujących się w zatrudnianiu kadr pracowniczych oraz w
sektorze prywatnym.
Absolwent po ukończonej specjalności psychologia kliniczna może znaleźć zatrudnienie w
pracach zespołów badawczych (uczelnie, instytuty naukowe) a także w zespołach specjalistów
praktyków w szpitalach/klinikach, poradniach przyszpitalnych (dla osób z zaburzeniami
psychicznymi, dla osób chorych somatycznie np. onkologicznie), ośrodkach dla osób starszych,
ośrodkach psychoterapeutycznych, poradniach psychologicznych, poradniach psychologicznopedagogicznych, działach personalnych firm, oraz w sektorze prywatnym (prowadzenie
działalności szkoleniowej, profilaktycznej). Ponadto absolwent kończący specjalność z psychologii
klinicznej jest przygotowany do pracy w sądownictwie, wojskowości, policji.
Absolwenci kończący specjalność psychologia wspierania rozwoju w cyklu życia człowieka
mogą znaleźć zatrudnienie w: ośrodkach wczesnej interwencji, ośrodkach proadopcyjnych i
adopcyjnych,

domach

dziecka,

poradniach

psychologiczno-pedagogicznych,

szkołach

integracyjnych, szkołach ogólnodostępnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych dla
uczniów niepełnosprawnych i chorych przewlekle, szkołach terapeutycznych, świetlicach
środowiskowych, miejskich i powiatowych ośrodkach pomocy rodzinie, domach pomocy
społecznej, ośrodkach readaptacji osób w okresie post-zawodowym.

